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Editörün Notu…

Human Rights Defenders e.V. olarak, 2019 yılının son aylarında siz değerli 
Gönüllerimizle yaptığımız görüşmeler sonrasında bir Bülten hazırlama fikrini 
hayata geçirmeyi kararlaştırdık. 

Aylık olarak çıkarmayı tasarladığımız Bültenlerimizde, hem HRD e.V. olarak 
yaptığımız belli başlı faaliyetlere ayrıca, çeşitli ülkelerde insan hakları ile ilgili 
olarak meydana gelen gelişmelere yer vermeyi planlıyoruz. 

Hiç kuşkusuz Bültenimizin odağında Türkiye’deki insan hakları ihlalleri olacak. 
Amacımız bunların bir şekilde kayıt altına alınması, diğer taraftan ise siz 
gönüllülerimize aylık bilgilendirmelerde bulunmaktır. 

Bültenimiz ile ilgili görüş ve önerilerinizi bizlere iletmenizi istiyor ayrıca, 
önümüzdeki sayılarda sizlerin de desteği ile daha kapsamlı bültenler hazırlamayı 
ümit ediyoruz. 

Saygılarımla.

Oguzhan Albayrak
HRD Genel Sekreteri
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HRD FAALİYETLERİ - OCAK 2020

Derneğimizin tanıtımı ve paydaşlarımızca da yapılan faaliyetler hakkında bilgi vermek 
maksadıyla 6 ve 10 Ocak 2020 tarihlerinde sırasıyla Augsburg ve Fulda şehirlerinde 
gönüllüerimizle biraraya geldik. 

BM Evrensel Periodik İnceleme (UPR) Türkiye-2020 değerlendirmesi kapsamında bilgi 
alışverişinde bulunmak üzere 21 Ocak 2020 tarihinde IHRF Insiyatifi ile birlikte Alman 
Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile biraraya geldik. 

BM Evrensel Periodik İnceleme (UPR) Türkiye-2020 değerlendirmesi kapsamında 28 
Ocak 2020 tarihinde Cenevre’de gerçekleştirilen BM İnsan Hakları Konseyi 
toplantısına katıldık. Ayrıca, Cenevre merkezli IAHRA derneği ile birlikte, Türkiye’deki 
insan hakları ihlallerine dikkat çekmek üzere Birleşmiş Milletler binası önünde bir 
gösteri gerçekleştirimiş ve basın açıklaması yapılmıştır.

Gösteri ve basın açıklamamıza aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

https://humanrights-ev.com/basin-aciklamasi-31012020/
https://www.youtube.com/watch?v=el8Z06GxJYI

Birleşmiş Milletler Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması`nın (UPR) nihai 
amacı her ülkede insan hakları durumunu geliştirmek ve tüm dünyada insan-
ları etkileyecek önemli sonuçlar almaktır. UPR, insan haklarını yerinde harekete 
geçirmek, desteklemek, geliştirilmesini ve korunmasını yaygınlaştırmak üzere 
tasarlanmıştır. Bunu başarabilmek için UPR, devletlerin insan hakları sicilini 
değerlendirir ve insan hakları ihlallerini ele alır. 

UPR Mekanizmasının önemli bir ayırt edici özelliği, Sivil Toplum Kuruluşların da 
inceleme sürecinde tespit ettikleri insan hakları ihlallerini, yine BM tarafından 
belirlenen usuller doğrultusunda İnsan Hakları Konseyine sunabilme fırsatıdır. 
Bu çerçevede, 2006’da hayata geçirilen UPR mekanizma kapsamda Türkiye’nin 
2010 yılındaki UPR sürecinde 24 ve 2015 yılında ise 27 STK Paydaş Raporu 
sunmuştur. 

2020 Türkiye UPR’sine 98 adet STK Raporu sunulmuştur. Bu raporların 60’ı 
HRD, IAHRA, SCF, OTHERS ve AST gibi STK`lar tarafından hazırlanmış ve tevdi 
edilmiştir.

HRD olarak toplam 9 Rapor sunduk ayrıca 3 Rapora da katkı sağladık. 
Raporlarimiza web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.  
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HRD FAALİYETLERİ - OCAK 2020

YAYINLANAN RAPORLARIMIZ

Birleşmiş Milletler Özel Raportörleri Kimdir ? Ne yaparlar? 
Nasıl Başvurabiliriz? 
https://humanrights-ev.com/birlesmis-milletler-01/

Joint Report: No Country for the Purge Victims
(KHK Mağdurlarının OHAL sonrası günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunları ve 
tecrit edilmelerini konu almaktadır.) 
https://humanrights-ev.com/joint-report/

Birleşmiş Milletler İşkence ve Diğer Zalimane Muamele Raportörlüğü
https://humanrights-ev.com/birlesmis-milletler-iskence-ve-diger-zalimane-mua-
mele-raportorlugu/

Factsheet on Turkey’s Inquiry Commission on State of Emergency Measures
(OHAL Komisyonu kararları ve işlev(sizliğ)i hakkında özet bilgi notu)
https://humanrights-ev.com/factsheet-on-turkeys-inquiry-commission-on-state-
of-emergency-measures/
ByLock Nedir? Ne Değildir? (Güncellenmiş 7.Versiyon)
https://humanrights-ev.com/bylock-nedir-ne-degildir/
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İNSAN HAKLARI İLE İLGİLİ BAZI ÖNEMLİ GELİŞMELER 

TÜRKİYE

2019 yılında AİHM'de Rusya için bekleyen başvuruların sayısı 15 bin 38, Türkiye'den gelen 
başvuruların sayısı ise 9 bin 236 olarak kayıtlara geçti. AIHM, geçen yıl Türkiye'yi 97 davada 
en az bir maddeden ihlal olduğu gerekçesiyle mahkum etti. AİHM, 35 davada Türkiye'nin 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade ve düşünce özgürlüğüyle ilgili 10.maddesini ihlal 
ettiğine hükmetti. Bu alanda, Türkiye, 2019 yılında AİHM'de en fazla ifade özgürlüğünden 
mahkum olan ülke oldu. Türkiye, adil yargılanma hakkıyla ilgili 6. maddeden ise en az 17 kez 
mahkum oldu.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, gazeteci yazar Ahmet Altan hakkında Taraf 
gazetesinde yazdığı bir yazı gerekçesiyle İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan da-
vada ‘örgüt propagandası yapma’ ve ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlarından verilen toplam 
5 yıl 11 ay hapis cezası ile ilgili istinaf başvurusunu 3 Ocak 2020 tarihinde karara bağladı. 
3. Ceza Dairesi istinaf başvurusunun reddine hükmederek verilen cezayı onadı. Kararla ilgi 
Ahmet Altan’ın avukatlarının Yargıtay’a başvuracağı öğrenildi.

5 Ocak 2020 tarihinde basında yer alan haberlerden, KHK ile ihraç edilmiş bir doktorun 
hesap açtırmak istediği özel bir banka tarafından “KHK’lı olduğu” gerekçesiyle reddedilmesi 
üzerine başvurduğu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Hakem Heyeti’nin, baş-
vuruyu “Banka kiminle çalışıp çalışmayacağına karar vermekte serbesttir” diyerek reddettiği 
öğrenildi.

Gaziantep’te bir banka şubesi, KHK ile ihraç edilmiş olan Suzan Uzpak isimli öğretmene ha-
vale ile gelen parayı “Yasaklı TC uyarısı” gerekçesiyle vermemiş, daha sonra tepkiler üzerine 
para Uzpak’a ödenmişti.

2’si er 70’i eski Hava Harp Okulu öğrencisi 72 kişi hakkında İstanbul 24. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın karar duruşması 3 Ocak 2020 tarihinde görüldü. Mahkeme 70 eski 
Hava Harp Okulu öğrencisini ‘Anayasa’yı ihlal’ suçundan müebbet hapis cezası ile cezaland-
ırdı. Mahkeme 2 er ile ilgili olarak ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Ankara 19. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın görülmesine 7 Ocak 2020 tarihinde devam edildi. Davayı izle-
mek üzere İsveç’ten gelen Sınır Tanımayan Avukatlar üyesi Per Stadig ve Stende Geer’in 
duruşmanın yapıldığı Sincan Cezaevi Kampüsü’ne alınmadığı öğrenildi. Mahkemenin 
duruşmanın ilerleyen saatlerinde Per Stadig ve Stende Geer’in duruşmaya alınabilecekleri 
yönünde karar verdiği bildirildi. Selahattin Demirtaş duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı ve 
savunma yaptı.
9 Ocak 2020 tarihinde basında yer alan haberlerden Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), Halk TV 
eski genel yayın yönetmeni Şaban Sevinç’in, dönemin AKP Samsun milletvekili ve Gençlik 
Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç hakkında “saray soytarısı” ifadesini kullanması nedeniyle An-
kara 30. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan 4 bin 
700 TL para cezası ile cezalandırılması hakkındaki başvurusunu karara bağladığı öğrenildi. 
AYM, Şaban Sevinç’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi ve kararın bir örneğinin 
yeniden yargılanma için mahkemeye gönderilmesine hükmetti.
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Hakkari Valiliği 13 Ocak 2020 tarihinde yaptığı açıklama ile il genelinde açık alanlarda düzen-
lenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, 
imza kampanyası, konser, şenlik, vb. her türlü eylem ve etkinlikler ile el ilanı, broşür, afiş vb. 
materyalin asılması ve dağıtılmasını 14 Ocak 2020 itibarıyla 15 gün süreyle yasakladığını 
duyurdu. Bu kararla Hakkari’de 4 Nisan 2019 tarihinden bu yana kesintisiz uygulanan eylem 
ve etkinlik yasağı 299 güne uzatılmış oldu.

Mardin Valiliği 14 Ocak 2020 tarihinde yaptığı açıklama ile il genelinde açık alanlarda düzen-
lenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, 
imza kampanyası, konser, şenlik, vb. her türlü eylem ve etkinlikler ile el ilanı, broşür, afiş vb. 
materyalin asılması ve dağıtılmasını 15 Ocak 2020 itibarıyla 30 gün süreyle yasakladığını 
duyurdu. Bu kararla birlikte Mardin’de eylem ve etkinlikler 17 Ekim 2019 tarihinden bu yana 
3. kez 30 gün süreyle yasaklanmış oldu.

İzmir merkezli bir soruşturma kapsamında 14 Ocak 2020 tarihinde gözaltına alınan ve 
aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 145 kişiden 82’si 18 Ocak 2020 tarihinde sevk 
edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. 63 kişi ise 24’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 
serbest bırakıldı.

Ankara’dan Silivri’ye yapılacak “Adalet Yürüyüşü” için 20 Ocak 2020 tarihinde Ankara OS-
TİM’de toplanan, Hava Harp Okulu öğrencilerinin ailelerine polis müdahale etti. Müdahale 
sonucu gözaltına alınan 17 kişi aynı gün içinde serbest bırakıldı.

“15 Temmuz Davaları” kapsamında yargılanarak müebbet hapis cezası ile cezalandırılan 
bir Hava Harp Okulu öğrencisinin annesi Melek Çetinkaya’nın 21 Ocak 2020 tarihinde An-
kara’da evinden çıktıktan sonra arabasının önünü kesen polis tarafından gözaltına alınarak 
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldüğü öğrenildi. Basında yer 
alan haberlerde Melek Çetinkaya’nın arabasının mahkeme kararı olmadan polis tarafından 
arandığı belirtildi. Terörle Mücadele Şubesi’nde Melek Çetinkaya’nın oturmasına izin ver-
ilmeden bir buçuk saat duvara dönük şekilde ayakta bekletildiği, bu esnada “kısacık boyunla 
ne gibi işlere karışmışsın”, “sosyal medya kullanmayı sana kim öğretti” gibi ifadeler kullanan 
polisin sözlü şiddetine maruz kaldığı öğrenildi.

21 Ocak 2020 tarihinde, kurucuları arasında eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun da 
olduğu Bilim ve Sanat Vakfı’nın yönetimine mahkeme tarafından kayyım atanıncaya kadar 
görevde olmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 3 kişilik bir komisyon atandı.

Aralarında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi eski Başkanı Ramazan Akyürek, İs-Aralarında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi eski Başkanı Ramazan Akyürek, İs-
tihbarat Dairesi eski Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe’nin de olduğu 211 kişi hakkında An-tihbarat Dairesi eski Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe’nin de olduğu 211 kişi hakkında An-
kara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan ve “VİP Dinleme Davası” olarak bilinen davanın kara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan ve “VİP Dinleme Davası” olarak bilinen davanın 
karar duruşması 22 Ocak 2020 tarihinde görüldü. Mahkeme 126 sanığı ‘örgüt üyesi olma’ karar duruşması 22 Ocak 2020 tarihinde görüldü. Mahkeme 126 sanığı ‘örgüt üyesi olma’ 
suçundan 3 yıl 9 ay ile 10 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası ile; bu kişilerden suçundan 3 yıl 9 ay ile 10 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası ile; bu kişilerden 
105’ini ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 4 yıl 6 ay ile 10 yıl 6 arasında değişen sürelerde 105’ini ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 4 yıl 6 ay ile 10 yıl 6 arasında değişen sürelerde 
hapis cezası ile; 92’sini ise sanığı ‘usulsüz dinleme yapma’ suçundan 3 yıl ile 7 yıl 6 ay ar-hapis cezası ile; 92’sini ise sanığı ‘usulsüz dinleme yapma’ suçundan 3 yıl ile 7 yıl 6 ay ar-
asında değişen sürelerde hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme ayrıca 5 sanığın ‘usulsüz asında değişen sürelerde hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme ayrıca 5 sanığın ‘usulsüz 
dinleme’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından 3 yıl 9 aydan 9 yıla dinleme’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından 3 yıl 9 aydan 9 yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme 37 sanığın tüm suçlardan be-kadar hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme 37 sanığın tüm suçlardan be-
raatına ve 43 sanığın dosyasının ayrılmasına hükmetti.raatına ve 43 sanığın dosyasının ayrılmasına hükmetti.
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21 kişi hakkında Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 24 
Ocak 2020 tarihinde görüldü. Mahkeme ‘Anayasa’yı ihlal etme’ suçundan 4 sanığı (Genelkur-
may Başkanlığı eski adli müşavirleri Albay Muharrem Köse ile Tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı, 
Genelkurmay Başkanlığı eski Askeri Savcısı Yarbay Ali Müjdat Eski, Genelkurmay Başkanlığı 
Adli Müşavirliği eski Ceza İşleri Müdürü Albay Mehmet Oğuz Akkuş) ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezası ile, 2 sanığı müebbet hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme 12 sanığı ise ‘örgüt 
üyesi olma’ suçundan 7 yıl 6 ay ile 11 yıl 3 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası ile 
cezalandırdı. Mahkeme 2 sanığın ise dosyalarının ayrılmasına hükmetti.

Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu, Ali Hakan Altınay, Ayşe Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora, 
Can Dündar, Çiğdem Mater Utku, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet 
Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Mehmet Ali Alabora, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, 
Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkında 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemleri ile ilgili 
olarak İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 28 Ocak 2020 tari-
hinde devam edildi.

İddianamede 16 kişinin ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini 
yapmasını engellemeye teşebbüs etme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 
cezalandırılması istenmektedir. İddianamede ayıca kimi sanıkların ‘nitelikli mala zarar verme’, 
‘tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi’, ‘ibadethanelere 
ve mezarlıklara zarar verme’, ‘nitelikli yağma’, ‘nitelikli yaralama’, ‘2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet’ ve ‘6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında 
Kanun’a muhalefet’ gibi suçlardan da cezalandırılması istenmektedir.

Mahkemenin reddi hakim talebini reddetmesi üzerine avukatların karara tepki göstererek 
salonu terk ettiği bildirildi. Avukatlar olmadan yargılamaya devam edilmek istenmesine tepki 
gösteren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun mahkeme başkanı 
tarafından salondan çıkarıldığı öğrenildi. Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz’ın ölümüne neden 
olan Mevlüt Saldoğan’ın “zarar gördüğü” iddiasıyla davaya katılma kararına yönelik itirazı 
reddetti.

Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin derhal tahliyesine hükmedilmesini belirten 
10 Aralık 2019 tarihli kararına rağmen Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar 
verdi ve duruşmayı 18 Şubat 2020 tarihine erteledi.

KHK ile ihraç edildikleri işlerine geri dönmek için 1177 gündür direnişte olan kamu emekçil-
eri tarafından Ankara Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde 29 Ocak 2020 tarihin-
de saat 13.30 ve 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamalarına polis müdahale etti.

29 Ocak 2020 tarihinde saat 13.30’da yapılmak istenen basın açıklamasına yönelik polis 
müdahalesinde 2 kişinin (Merve Demirel, Nazan Bozkurt) ve saat 18.00’de yapılmak istenen 
basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Gülnaz Bozkurt) 
gözaltına alındığı öğrenildi.

Buna göre, 29 Ocak 2020 tarihinde Yüksel Caddesi üzerinde yapılmak istenen basın 
açıklamalarında 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar aynı gün içinde serbest bırakıldığı 
öğrenildi.

KHK ile kayyum atanmış Kaynak Holding’de yöneticilik yapmış 4 kişi hakkında İstanbul 33. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 30 Ocak 2020 tarihinde görüldü. 
Mahkeme 4 sanığı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 9 yıl ile 13 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde 
hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme ayrıca 4 sanığın da tutukluluk hallerinin devamına 
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11 Eylül saldırılarını planlayan beş zanlının davası öncesinde, eski CIA çalışanı Dr. James 
Mitchel`in mahkemeye verdiği ifadede, Mart 2003 yılında Khalid Sheikh Muhammed adlı 
zanlıya Guantanamo`daki sorgu sırasında yapılan işkenceyi etraflıca anlattı. Eski CIA çalışanı 
Mitchel`in ceza alması beklenmiyor. 2012 yılında Obama yönetimi, Guantanamo`daki işkence 
vakalarına adları karışan görevlilere yargı yolunu açan ve ceza almalarını amaçlayan kanun 
teklifini reddetmişti.

2013 yılında Mısır’daki askeri darbeyi protesto ederken tutuklanan Mısır asıllı ABD vatandaşı 
Mustafa Kassem`in Mısır’daki bir hapishanede ölmesi sonucu, ABD Kongresinin Demokrat ve 
Cumhuriyetçi Parti temsilcileri tarafından protesto edildi. Demokrat Parti Temsilcileri ve önde 
gelen insan hakları savunucuları, ABD Yönetimi ve Başkan Trump`i Mısır’daki insan hakları 
ihlallerine görmemezlikten gelmekle suçlamaktadır. Hatırlanacağı üzere, 2019 Ağustos’ta G-7 
Zirvesi marjında Mısır Devlet Başkanı Sisi ile görüşen ABD Başkanı Trump, Sisi için “en çok 
sevdiğim Diktatör” ve Mısır’da “harika isler yapıyor” diye açıklamada bulunmuştu.

ABD Federal Başsavcısı Barr, ABD- Florida`daki Askeri bir üsse yapılan saldırının failleri 
tarafından kullanılan I-Phone telefonlardaki bilgilerin kendilerine verilmesi için hukuki süre-
ci başlattıklarını duyurdu. Apple, şirket politikası gereği terör suçu olsa dahi Apple cihazın-
da yer alan bilgileri Devletler ile paylaşmamaktadır. Hatırlanacağı üzere, Apple şirketi yine 
ABD yönetimi tarafından dört yıl önce de yapılan benzer bir talebi reddetmiş ve mahkeme 
tarafından da hâkli bulunulmuş, ABD yönetimi daha sonra özel olarak istihdam ettikleri Hack-
erler aracılıyla sözkonusu bilgilere ulaşmıştı. 

AMERİKA KITASI - ABD

AVRUPA

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi 28 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirdiği oturumunda, 
Polonya hükümetince son dönemde çıkarılan kanun ve yönetmeliklerin hukuk devleti ilkeler-
ine zarar verdiği gerekçesiyle bu ülkeyi “denetlenmesi gereken ülke” olarak sınıflandırmıştır.



HRDnewslet ter 2020/6 Ocak 2020

ASYA
Bangladeş hükümeti yılbaşı itibariyle başlattıkları bir proje kapsamında 10.000 kadar Arıkan-
lı çocuğun okula başladığını duyurmuştur. 2017`deki askeri operasyon sonucu Bangladeş’e 
sığınan Arıkanlı mülteci 400.000 kadar okul cağındaki çocuk eğitimlerine devam edememek-
tedir.

Uluslararası Adalet Divani, Myanmar Hükümetini Arıkanlı Müslümanlara uygulanan 
“soykırımın” durdurulması yönünde bir kararı 23 Ocak tarihinde açıklamıştır.

Hindistan’ın Keşmir’deki statükoyu değiştiren yasal ve hukuki adımların üzerinden beş ay 
geçmiş olmasına karşın, Hindistanlı yetkililer olası bir kalkışmanın önünü almaya matuf 
Keşmir’deki baskıcı politikalarını sürdürmeye devam etmektedir. Pakistan ve diğer ülkelerdeki 
insan hakları savunucuları tarafından yapılan açıklamada, Keşmir’de internete erişimin halen 
yasak olduğu, Keşmir’de her gün onlarca kişinin tutuklandığı, en az 150 çocuğun Hindistan`da-
ki “eğitim kamplarına” götürüldüğü dile getirilmiştir.

Çin Halk Cumhuriyeti resmi makamları, bir etkinliğe katılmak üzere Hong Kong`a seyahat eden 
Human Rights Watch Başkanı Kenneth Roth`un 12 Ocak tarihinde ülkeye girişini engellemiştir. 
HRW Başkanı Roth`un özellikle Hong Kong ve Uygur konularında Çin Devletini eleştirdiği bilin-
mektedir. 

ORTA DOGU

Irak`taki yolsuzluk ve kötü yönetime tepki göstermek amacıyla 1 Ekim 2019 tarihinde başlayan 
protestolarda bugüne kadar 467 gösterici öldürülmüş ve 9000`den fazla yaralanma vakası 
tespit edilmiştir. 

İran’da 2019`un son haftalarında başlayan ve 2020 yılının ilk günlerine kadar devam eden, ülk-
edeki yolsuzluğu protesto eden, en az 305 kişinin öldüğü ve 7000 kişinin tutuklandığı kayded-
ilmiştir. Öte yandan ABD tarafından öldürülen General Süleymani`nin cenaze töreninde onlar-
ca kişi ölmüş, Iran Güvenlik güçleri tarafından “sehven vurulduğu” açıklanan Kanada`ya giden 
Ukrayna menşeli uçağın düşürülmesi sonucu 176 kişi hayatını kaybetmiştir. 
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